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Luiz Fernando Mendes, é o das 

SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS, 
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 

Inaugurou-se ontem em São José rio Rio Pardo, o Sa-
lão Governador Roberto Costa de Abreu Scdré. Comemo-
ra-se o ano do centenário desse próspero município. 

Foram escolhidos dez artistas plást cos nascidos r o 
Estado de São Paulo, todos seguidores do figurativo, tanto 
na escultura como na pintura, dese volvendo várias téc-
nicas diferentes. 

Arnaldo Mulin nasceu em Ribeirão Prêto e atualmen-
te é professor da Escola de Artes Plásticas e apresenta pin 
turas a óleo num estilo semi-impressionista, lembrando o 

I seu desenho, o mestre Renoir. Expõe cinco óleos. 
Ary De Lazari, nasceu em Ribeirão Prêto, é um mínia-

turista, trabalhando com giz e grafite de lápis e apresen-
ta uma série de 18 trabalhos em que os motivos estão li-
gados ao ser humano em suas variadas ocupações e ati-
tudes . 

Elersir de Oliveira Teixeira, nasceu em Mococa, ganhou 
vários prêmios e se apresenta com pinturas a óleo, dese-
nhos a nanquim e gravuras. Sua participação c m quaren-
ta trabalhos com aJguns aspectos críticos e outros paisa-
gísticos e também alguma influência mística. 

Ettore Rugai, nasceu em São Manuel e trabalha peças 
tiradas à natureza mantendo suas formas primitivas, só 
participando o artista na burilação das mesmas. Interes-
sante seu trabalho, que tem muito de pesquisa. Expõe 25 
obras. 

Vicente Jair Mendes nasceu em São José do Rio Par-
do, é pintor com várias exposições pelo país e se apresenta 
com 10 trabalhos acadêmicos. 

Mauro Amaury Balducçi Lima nascido em São SimãO 
é artista de vanguarda (o único do grupo) tendo partici-
pado da Nona Bienal. Motivos abstratos .esculturas em 
ferro, usando a soldagem como técnica. 

Odila Mestriner, nascida em Ribeirão Prêto, artista de 
grande sensibilidade e extensa bagagem. Participou de vá-
rias bienais, conquistando o Prêmio dado pelo Itamarati 
na 10a. Bienal. Mostra 15 trabalhos, divididos entre a pin-
tura e o desenho. 

Teodoro Meirelles, nasceu na Capital, vive de sua arte. 
É ptotor, estilo próximo do impressionis;no, destacando-se 
nas paisagens. Apresenta dez trabalhos. 

Waldomiro Siqueira Júnior, nasceu em Campinas, e 
usa uma técnica "sui generis", a acrilicogravura. Consis-
te essa técnica na gravação sóbre delgadas chapas de um 
plástico produzido pela industrialização da mais impor-
tante jdas resinas .acrílicas: o polimetilmetacrilato • Trata-
se de material que resiste a maioria dos agentes deformar 
dores e de grande equilíbrio nas suas prop- eciades óticas, 
mecânicas, quínrcas e térmicas. Uma irovaçfio iia arte 
da gravura. O artista expce 20 trab-Ohes. 

Ruth Fargett Montanheiro. nascida em São José do 
Rio Pardo, usa tela japoresa, aguada e bico de pena, t ra-
balhando com porcelava, se-dD eu?t~ra da arte decorati-
va. Expõe vários objetos em cerâmica. 

Essa pleiade de artistas in:eia um novo Salão de Ar-
*es que se repetirá todos os anos, por ocasião dos feste-
jos da "semana euclidiana". Será mais u t i baluarte dos 
que se preccup-m em criar formas plásticas e difundir 
cintura. 

De 9 a 15 de agosto estará aberto ao público a Expo-
sição de Artes Plásticas Governador Roberto Costa de A-
breu Sodré, em São José do Rio Pardo, município que en-
sina o caminho das »rtes como uma forma de educar me-
lhor a juventude belicosa que se agita rêste século espa-
cial. 


